Dataark

Sprout Pro fra HP
Forøg produktiviteten.
Sprout Pro fra HP har masser
af kraft til at håndtere alle
opgaver på kontoret og
i studiet. Den leveres sammen
med Windows 10 Pro1,
forbedret samarbejdsog delesoftware, som
fungerer sammen med den
dobbelte skærm, 20-punkts
berøringsmåtte, dobbelte
videofeeds og integreret
2D- og 3D- scanning.

Den nemmeste måde at skabe og lære på
Sprout Pro med HP's banebrydende teknologi forener den fysiske verden med den digitale.
Illuminator indbefatter et 14-megapixel højopløsningskamera, et Intel® RealSense™
3D-kamera og en indbygget projektor med fremvisning på en 20-punkts berøringsmåtte.
Når Sprout Pro kombineres med enkle, men kraftige redigeringsværktøjer, kan du let og hurtigt
vække dine ideer til live.
Banebrydende brugergrænseflade
Med Sprout Pro fra HP får du en enestående mulighed for at styre og arbejde kreativt vha.
hænderne og berøringens kraft. De to berøringsflader samarbejder om at forvandle bordpladen
til et digitalt og fysisk arbejdsområde. Det er udviklet til en mere intuitiv, naturlig måde at
arbejde på uden at skulle bruge tastatur og mus.
En All-in-One med høj ydeevne
Inderst inde er Sprout Pro fra HP en højtydende All-in-One-computer med en opgraderet
6 generations Intel® Core™ i7-processor2, 1 TB lagerplads3 og det nye Windows 10 Pro1operativsystem. Så den har masser af kraft til alle opgaver på kontoret og i studiet.
Problemfrit samarbejde
Sprout Companion til Skype™ for Business12 forbedrer funktionaliteten i Skype™ på Sprout
Pro fra HP. Du kan let vælge mellem Sprout-kamerainputs for at vise enten en videofeed af
dit ansigt eller en fysisk genstand, der holdes ind over måtten. Du kan øjeblikkelig tage et
Sprout 2D-skærmbillede under et Skype™-møde, som deltagerne kan se som vedhæftet fil.
Du kan endda flytte Skype-mødevinduet mellem lodret og vandret visning med et enkelt klik,
hvilket er fantastisk, når du skal skrive på Skype™-whiteboardet med styluspennen på din
berøringsmåtte.
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Forbedret produktivitet og sikkerhed
Windows 10 Pro1 er udviklet til at levere en mere sikker, innovativ og opdateret oplevelse,
samtidig med at den hjælper dig med at styre dine enheder, apps og identiteter på dit netværk
på en skalerbar måde, så din forretning kan vokse effektivt. Du kan få ro i sindet, når du ved,
at de professionelle sikkerhedsfunktioner hjælper med at beskytte dine vigtige oplysninger,
der ydermere forbedres af den integrerede TPM-chip.
Forbedret scanningssoftware
HP Scan for Sprout-softwaren tilbyder en forbedret oplevelse, når du scanner dokumenter,
med mulighed for at skabe scanningsgenveje, forbedret kontrol med billedoptimering,
herunder lysstyrke, kontrast, mellemtoner og eksponering, integreret OCR-funktion,
annoteringsegenskaber samt mange automatiserede funktioner, bl.a. automatisk eksponering,
automatisk opretning, automatisk registrering af retning og automatisk beskæring.
Indfang 3D-scanninger
En af Sprout Pro's mest unikke funktioner er muligheden for at indfange fulde 3D-scanninger
af genstande fra den virkelige verden. Ved at udnytte en kombination af Intel® RealSense™
3D-kameraet, berøringsmåtten og yderligere følere i Illuminator tager Sprout Pro fra HP mange
billeder af en genstand, sætter dem sammen og fjerner baggrunden. Du kan således tage fat
i en hvilken som helst fysisk genstand, scanne den og begynde at bearbejde den med en digital
3D-kopi på skærmen.
Enestående operativmiljø
Workspace er Sprout Pro fra HP's unikke operativmiljø, som hjælper dig med at realisere
berøringsskærmens fulde kreative potentiale. Det kører ved siden af Windows1 og udvider
systemets funktioner, så Sprout Pro med HP's banebrydende teknologi udnyttes fuldt
ud. Det er udviklet til at integrere 3D-kamerasystemet, berøringsmåtten og projektoren,
så oprettelsen af indhold glider let og ubesværet.
Sæt ekstra skub i produktiviteten
Med hele 8 GB DDR4-hukommelse6,7 leverer Sprout Pro fra HP innovativ hukommelsesteknologi,
som understøtter højere hastigheder og større båndbredder med betydelige strømbesparelser,
sammenlignet med dens DDR3-forgænger.
Vær kreativ: Slå dig løs
Til alt fra gaming til design kan NVIDIA® GeForce® GT 945A GPU på Sprout Pro fra HP bruges
selektivt af apps til at yde det nødvendige ekstra, når der er behov for en intens grafisk indsats.
Styrken ved berøring
Sprout Pro med HP's banebrydende berøringsmåtte rummer 20 kontaktpunkter med en
reaktionstid på bare 10 ms, så du oplever en mere naturlig måde at interagere med dit
indhold på og aldrig kommer bagud. Finishen er en silkeglat, mat struktur, som er skabt til
berøring. Dens 11 laminerede lag måler kun 2 mm i tykkelsen, så det føles næsten, som om
du arbejder direkte i teknologien. Den installeres let med en magnetisk dockingstation ved
Sprout Pros base og leveres med en holdbar overflade, som er modstandsdygtig over for ridser,
er væskeafvisende og udviklet sammen med 3M™.
Instruktion på en ny måde
Med appletten HP External Display Mixer kan læreren dele det, der er på Sprouts dobbeltskærm,
video fra webkameraet eller fra det kamera, der vender nedad – eller det hele på én gang.
Vis dit talent frem
Uanset om du er i gang med at fuldende dit seneste mesterværk eller eksperimenterer med
en ny stil, giver denne skønne 23-tommers (58,4 cm diagonalt) 10-punkts berøringsskærm
(58,4 cm diagonalt) i Full HD11 dig den fulde taktile kontrol med brede synsvinkler, så du får det
hele med.
Visning på storskærm: ikke nødvendigt med ledninger
Intel® WiDi5 sender HD11-indhold til dit tv eller en anden skærm. Og den er trådløs.
Så hvis dit arbejde er klar til at gå i luften, skal du bare gå i gang med at dele det.
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Sprout Pro fra HP
Størrelse

All-in-one

Understøttede
operativsystemer

Windows 10 Pro 64-bit1

Processorer2

Intel® Core™ i7-6700 med Intel® HD Graphics 530 (3,4 GHz, op til 4 GHz med Intel® Turbo Boost-teknologi3, 8 MB cache, 4 kerner)
Intel Turbo Boost-ydelsen varierer, afhængigt af hardware, software samt den generelle systemkonfiguration.

Chipsæt/BIOS

Intel® H170

Hukommelse7, 8

2 SODIMM, 8 GB DDR4-2133 SDRAM

Drev-controllere

SATA SSHD

Lagerplads4

1TB SATA 5400 rpm 8 GB 3,5" (8,8 cm) SSHD (hybrid)

Ekstra lagerplads

HP 3 i 1-mediekortlæser

Skærm

10-punkts berøringsaktiveret LCD-skærm på 23" (58,4 cm) målt diagonalt med Full HD, bred visningsvinkel, hvid LED-bagbelysning (1920 x 1080)

Webkamera

HP-webkamera med høj opløsning på 14 megapixel.

Tilgængelig grafik8

Integreret:
Optagelse i 3D:

Stik

1 PCIe x1-ministik (i brug)

11

Intel® HD Graphics 530 (Core i7)
NVIDIA® GeForce® GT 945A (1 GB GDDR5)

Netværk

Ledningsforbundet:
Integreret Intel® I219-V PCIe GbE-controller, 802.11a/b/g/n dual-band (2x2) med Bluetooth® 4.0
Trådløs:
Intel® 8260 802.11ac dual-band NIC m/ Bluetooth 4.0Intel®
Wi-Di-softwaregrænseflade5

Porte

Side:
Bagpå:
Internt:

Mål (HxBxD)

23,8 x 23,4 x 22,7 i (BxDxH) (60,45 x 59,43 x 57,65 cm)
Fra 15,28 kg (33,7 lb)

Lyd

Integrerede førsteklasses stereohøjttalere.

Inputenheder

Førsteklasses trådløst tastatur med afrundede taster med lige sider og knap til justering af lydstyrken, optisk HP USB-mus

Strømforsyning

Universal 350 W (intern) med effektivitetsgrad på 85 %

Software6, 13, 14

Sprout Workspace, HP Scan til Sprout, CyberLink PowerDirector®, HP MyRoom, Autodesk Sketchbook, Discover HP TouchPoint Manager, Skype™,
HP ePrint Driver, Foxit Phantom PDF, McAfee-virusbeskyttelse.

Sikkerhed

HP Recovery Manager; HP Support Assistant15, 16

Certificeringer

ENERGY STAR®-certificeret

Miljø Specifikationer

Kviksølvfri bagbelysning på skærmen; Arsenfrit skærmglas, lavt halogenniveau undtagen projektoren og 3D-kameraet, ENERGY STAR® 6.1 til pc,
EPEAT® Silver17, US FEMP

Æskens indhold

HP Illuminator drevet af en DLP-projektor; HP-højopløsningskamera (14,6-MP opløsning); LED-skrivebordslampe; HP-højdefinitionswebkamera
på 14 megapixel; 20-punkts HP-berøringsmåtte på 20" (50,8 cm) målt diagonalt med ultraafvisende overflade; Styluspen; Førsteklasses trådløst
tastatur med afrundede taster og lige sider med knap til justering af lydstyrken samt Windows 10-genvejstaster10; Optisk HP USB-mus

Tilgængelighed

Fås i USA, Canada og udvalgte EMEA-lande

Garanti

Tilbuddet om 3 års (3-3-3) begrænset garanti og service omfatter 3 års service med reservedele, arbejdskraft og reparation på stedet.
Vilkår og betingelser varierer fra land til land. Der gælder visse begrænsninger og undtagelser.18

9

2 USB 3.0 (én opladerport), 1 kombineret hovedtelefon/mikrofon-stik, 1 SD-mediestik
1 HDMI 1.4-udgang fra Intel HD-grafikkort, 2 USB 2.0-porte, 1 GB Ethernet-port, 1 lydudgang
Ikke relevant
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Anbefalet tilbehør og anbefalede tjenester
Sprout fra HP 3D Capture Stage

Med 3D Capture Stage, som er designet specifikt til Sprout fra HP, forbedres 3D-scanningsprocessen yderligere.
Den motoriserede drejeskive gør, at du ikke behøver at vende genstandene selv, og scanningerne bliver således
hurtigere og mere ensartede. Den opretter automatisk forbindelse til Sprouts 3D Capture-app og gør det på den
måde endnu nemmere at lave scanninger af høj kvalitet.
Produktnummer: T7U17AA

3-års dækning af
hændeligeskader

Care Pack

Du kan nyde godt af, at du kan få en tekniker til at komme ud til dig derhjemme eller på kontoret, om nødvendigt,
for at hjælpe med at løse problemer med den stationære eller bærbare pc med en HP Care Pack med service på
stedet18. Du får også adgang til teknisk support døgnet rundt 7 dage om ugen samt udvidet sikkerhed, alt imens
din pc holdes dækket af den producent, som kender den bedst.
Produktnummer: U9AN4E

Care Pack

Når der opstår hardwareproblemer, vil du gerne have udstyret op at køre igen så hurtigt som muligtMed service
næste hverdag på stedet18 med tilbageholdelse af defekte medier har du ekspertisen klar og kan forbedre
produktets oppetid væsentligt. Med fjernsupport i høj kvalitet eller praktisk support på stedet allerede næste
hverdag kan du få hjælp, når du har brug for det – så du kan komme tilbage til arbejdet. Ved håndtering af fejl
på lagringsmedier bevarer du kontrollen over dine følsomme data.
Produktnummer: U9AN5E

3-års tilbageholdelse
af defekte medier

1.

Ikke alle funktioner er tilgængelige i alle udgaver eller versioner af Windows. Nogle systemer kan kræve opgraderet og/eller separat anskaffet hardware, drivere, software- eller
BIOS-opdatering for at få det fulde udbytte af funktionaliteten i Windows. Windows 10 bliver automatisk opdateret, og dette er altid aktiveret. Der skal muligvis betales gebyrer til
internetudbyderen, og med tiden kan der komme ekstra krav i forbindelse med opdateringer. Se www.microsoft.com.

2.

Multicore er udviklet til at forbedre visse softwareprodukters ydeevne. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevnen og
klokfrekvensen varierer, afhængigt af belastningen fra programmer samt konfigurationen af hardware og software. Intels nummerering er ikke en målestok for højere ydeevne.

3.

Intel Turbo Boost-ydelsen varierer, afhængigt af hardwaren, softwaren samt den generelle systemkonfiguration. Du finder flere oplysninger på www.intel.com/technology/turboboost.

4.

I forbindelse med harddiske, TB = 1 billion byte. Den faktiske kapacitet efter formatering er mindre. Op til 35 GB plads på harddisken er reserveret til systemgendannelsessoftware.

5.

Kræver Intel® WiDi-kompatibelt tv eller skærm.

6.

Apps skal muligvis købes.

7.

Op til 512 MB af den primære systemhukommelse kan være tildelt til understøttelse af videografik.

8.

En del af den samlede systemhukommelse (RAM) bruges til grafik/video. Systemhukommelse, der er dedikeret til grafik/video, er ikke tilgængelig.

9.

Der kræves et trådløst adgangspunkt og internettjeneste, og dette medfølger ikke. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter til rådighed. Specifikationerne
for 802.11ac WLAN foreligger kun i kladdeform og er ikke endelige. Hvis de endelige specifikationer adskiller sig fra kladdespecifikationerne, kan det få indflydelse på den bærbare
computers evne til at kommunikere med andre 802.11ac WLAN-enheder. De faktiske hastigheder kan variere.

10. Genvejstaster på Windows 10-tastaturet fungerer kun i Windows 10-systemet. For at få fuld funktionalitet af genvejstasten til deling kræves der internetadgang, som ikke medfølger.
11. Det kræver højdefinitionsindhold (HD) at kunne se billeder i HD-opløsning.
12. Skype™ for Business: Internetadgang kræves og medfølger ikke; Der kræves abonnement på Microsoft Office.
13. Kræver internetforbindelse til en HP-printer med internetadgang samt oprettelse af en HP ePrint-konto (på www.hp.com/go/eprint kan du se en liste over understøttede printere,
dokumenter og billedtyper samt andre oplysninger om HP ePrint
14. McAfee-virusbeskyttelsen omfatter en etårig prøveperiode. Efterfølgende opdateringer kræver, at der tegnes et abonnement. Du skal have internetadgang for at kunne modtage
opdateringer.
15. Du kan finde yderligere oplysninger på hp.com/go/hpsupportassistant.
16. Der kræves en internetforbindelse til at opdatere og oprette forbindelse til HP Support.
17. EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT-registrering varierer fra land til land. På www.epeat.net kan du se registreringsstatus for hvert land.
18. Serviceniveauer og svartider for HP Care Packs kan variere afhængigt af den geografiske placering. Tjenesten træder i kraft på datoen for køb af hardwaren. Der gælder visse
begrænsninger. Du kan få flere oplysninger på www.hp.com/go/cpc. HP's tjenester er omfattet af HP's gældende servicevilkår og -betingelser, som kunden har modtaget ved købet.
Kunden kan have yderligere lovbestemte rettigheder i henhold til den gældende lokale lovgivning, og sådanne rettigheder påvirkes på ingen måde af HP's vilkår og betingelser for
brug af tjenesten eller af den begrænsede HP-garanti, der følger med HP-produktet.

Få flere oplysninger
hp.com/go/SproutPro
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